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INFORMACJA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr  DAG/220/161/2017

na „Sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla Instytutu Matematycznego PAN”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, publikuje informacje w przedmiotowym
postępowaniu.

1. Kwota,  jaką  zamierza  przeznaczyć  Zamawiający  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosi:
180 410,54 zł netto.

2. Firmy  oraz  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie  wraz  z  cenami,  terminem
wykonania zamówienia oraz  warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto oferty

[w PLN]

1 ADS PROFESIONAL Anna Pietrzak; ul. Długa 7; Podolszyn
Nowy; 05-090 Raszyn

174 242,52

2 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DARPOL Dariusz 
Wielemborek; ul. Michała Ossowskiego 21; 91-089 Łódź

175 257,75

3  AD GRUPA Sp. z o. o.; Teodorów 16, 99-311 Bedlno 174 220,15

4
ROEX SERWIS Robert Zalewski; ul. Teodora Toeplitza 3A; 
05-805 Otrębusy 

174 721,44

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności w ofertach zgodne z zapisami SIWZ.

W postępowaniu nie postawiono wymogów dotyczących gwarancji.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie trzech

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,

przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej

grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  w formie  oryginału.  Wraz  ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.

Specjalista ds. Zamówień

Publicznych
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